
 

 

Hier was vroeger de winkel van S.H. den Hartog 

Van de deportatie van de Sliedrechtse Joden heb ik niets mee-
gekregen. Ik had als kleuter geen besef van oorlog. Van horen 
zeggen echter wel! Zo vertelde mijn moeder vaak dat ze de 
familie Den Hartog (bekend als Hartog De Jood) had zien afvoe-
ren. De laatste woorden van hem waren: “Tot ziens lieve men-
sen!” Het is er helaas nooit van gekomen! Een struikelsteen 
voor zijn pand zal zeker op z’n plaats zijn! (B.L.) 

Struikelstêêne 

In meer as honderd Nederlanse durrepe en steeje zijn ze al te 
vinge: struikelstêêne. In hêêl Europao legge d’r zôôwaer meer 
as 50.000. Zellef hè’k ’r voor ’t êêst end vorig jaer wat over ge-
leze. I mijn dagblad sting toen ’t verhaol achter dut fenemêên. 
Struikelstêêne worre gelege op plekke waer in d’n Twêêde We-
reldoorlog mensen wiere opgepakt, die as vijande van ’t nas-
jenaol-sosjaolisme wiere beschouwd, en die zijn omgekomme 

in êên van de veule concentraosiekampe. ’t Gaot om Jode, zi-
geuners en poletiek of godsdienstig vijandige, zôôas Jehova’s 



getuige. Een struikelstêên is 10 bij 10 cm grôôt en bovenop wor 
een messing plaetjie aangebrocht. Daer staon dan o.a. de 
naom op van degene die daer is opgehaold, ’t geboortejaer en 
waer hij of zij is omgekomme.  
 
Het idee is van d’n Duitse kunstenaer Gunter Demnig. Hij 
bedoch de Stolpersteine en in ons land is dà vertaold naer 
struikelstêêne. ’t Is netuurlijk niet de bedoeling dà je echt over 
zô’n stêên struikelt. Demnig bedoelde mè z’n naomgeving je 
over die monementjies te laete struikele mè je hôôd en hart, en 
om de tekst op de stêên goed te kanne leze, mò je buige.  
 
In Slierecht is nou ok een aksie gestart om struikelstêêne aan 
te brenge.   
D’r wor gesproke over de adresse waer destijds Joodse gezinne 
zijn opgepakt en de plekke waer de ellef Slierechse Merwegijze-
laers, die in Duitsland omkwamme, weunde op ’t mement dà ze 
bij de razziao van 16 maai 1944 wiere ’verhafted’. Ok is een 
stêên aan de orde voor mejuffrouw Nederlof. Ze weunde op de 
Stesjonsweg en hà 13 Joodse ’kostgangers’. Verraeje deur een 
buurtgenoot, belandde ze in Duitsland, waer ze twêê maonde 
voor de bevrijding van ’t kamp waar ze verbleef, stierf.  
 

De aksie in ons durrep 
richt z’n aaige op 
’crowdfunding’. Dat wil 
zoveul zegge as ’t met el-
kaor bij mekaor brenge 
van ’t geld dà nôôdig is 
om ’t idee tot uitvoering 
te brenge. Op deuze me-
nier worre ’t ’monement-
jies’ die deur de inweu-
ners van Slierecht tot 
stand zijn gekomme. Aal 
schrijvend ondek ik Duitse 
terreme (Stolpersteine) te 
vermenge met die van de 
destijds geallieerde 
(crowdfunding). 

 



In tetaol is ongeveer € 4000,- nôôdig voor de Slierechse Strui-
kelstêêne. Ik hoorde dat al drie stêêne kanne worde gekocht. 
Waer hebbe me ’t aailijk over? As ellek huishouwe in ons durrep 
twêê kwarties zou betaole, zij me d’r al ruimschôôts. U ben 
nieuwsgierig geworde en wil wel meedoen? Dà kan! ’t Reke-
ningnummer is NL11 RABO 0304 8248 79 t.n.v. PRO Sliedrecht  
inzake Struikelstenen. ‘k Heb trouwes ok gezien dat de mes-
singplaetjies her en der al zijn gestole. Je blijf netuurlijk aaltijd 
mense houwe, die gêên enkel respect hebbe voor ’t verleeje, ’t 
hede en de toekomst. 
 
Gert 


